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பரரேசலிய ஜனஜனாதிபதியின மூனற  நஜனாள வஜனாஷிங்டன

விஜயம உலகின மிக பற்ரபஜனாக்குத்தன்குத்தனமஜனான
அரேசயல்வஜனாதிகள இருவவரரேயும ஒன ஒன்றஜனாக இவரணைத்துளளது:
அவர்களில் ஒருவர், ஒரு முனனஜனாள இரேஜனாணுவ அதிகஜனாரியும,
்குத்தனமற்றம 1964  முதல் 1985  வவரரே பரரேசவரல ஆட்ச சசெய்த
இரேத்தம ரதஜனாய்ந்த இரேஜனாணுவ செர்வஜனாதிகஜனாரேத்தின மீது
தணியஜனாபபற்ற சகஜனாண்ட ஆர்வலரு்குத்தனமஜனான சஜயர்
ரபஜனால்ரசெஜனானரரேஜனா ஆவஜனார்,  ்குத்தனமற்ச ஒன்றஜனாருவர்,  கடந்த வஜனாரேம
நியூசலஜனாந்தில் இரேண்ட ்குத்தனமசூதிகளில் 50  முஸ்லீமகவரள
படசகஜனாவரல சசெய்த துபபஜனாக்கிதஜனாரி உட்பட,  உலகம
முழுவதிலு்குத்தனமஜனான எரதச்செதிகஜனாரேவஜனாதிகவரளயும
பஜனாசசெவஜனாதிகவரளயும ஈர்க்கும துருவ்குத்தனமஜனாக ்குத்தனமஜனாறியிருக்கும
சடஜனானஜனால்ட் ட்ரேமப ஆவஜனார்.

்குத்தனமஜனார்ச் 19 சசெவ்வஜனாயனற சவளவரள ்குத்தனமஜனாளிவரகயின கூட்ட
பத்திரிவரகயஜனாளர் ்குத்தனமஜனா நஜனாட்டில் ட்ரேமப, அவர் முனனர் கியூபஜனா
்குத்தனமற்றம சவனிசூலஜனாவிலிருந்து வந்து புரளஜனாரிடஜனாவில்
குடிரயறிய வலதுசெஜனாரி பஜனார்வரவயஜனாளர்களிடம பலமுவர ஒன்ற
கூறியவரத மீண்டம வலியுறத்தினஜனார்:  "எங்கள
அவரரேக்ரகஜனாளத்தில்,  ரசெஜனாசெலிசெத்தின கஜனாலம முடிவவரடகி ஒன்றது.
" நஜனாட்ட நிவரலவர்குத்தனம பற்றிய அவருவரடய உவரரேயில் கூறியது
ரபஜனாலரவ,  அச்குத்தனமரிக்கஜனாவிலும கூட ரசெஜனாசெலிசெ ஆபத்து
தவிர்க்கபபட ரவண்டம” எனற அவர் வலியுறத்தினஜனார்.

ட்ரேமப ்குத்தனமற்றம ரபஜனால்ரசெஜனானரரேஜனா இருவரும அவர்களின
அரேசெஜனாங்கத்தின வர்குத்தனமய இலக்கு,  —இதுதஜனான பஜனாசசெ
இயக்கங்களின அரேசயல் மூலம— ரசெஜனாசெலிசெத்வரத ரவரரேஜனாட
அழிபபது என அறிவித்தனர்.  நியூசலஜனாந்தில் பசரேண்டன
டஜனாரேனட் சசெய்த படசகஜனாவரலக்குப சல  நஜனாட்களின பனனர்
 நவரடசபற் ஒன்ற பத்திரிவரகயஜனாளர் ்குத்தனமஜனா நஜனாட்டில் அவர்கள
ரசெஜனாசெலிசெத்திற்கு எதிரேஜனாக அணிதிரேண்டளளனர்.  ட்ரேமப "ஒரு
புதுபபக்கபபட்ட சவளவரள அவரடயஜனாளத்தின சனனம" என
புகழ்ந்து தஜனான பதிவிட்ட சகஜனாளவரக விளக்க அறிவிபபல்
டஜனாரேனட் அவவரரே பஜனாரேஜனாட்டியுளளரதஜனாட,  அவரனத்து
"்குத்தனமஜனார்க்சசெவஜனாதிகளின"  கழுத்திலும தனது செபபஜனாத்து
கஜனால்கவரள வரவத்து  நசுக்க விருமபுவதஜனாக தனது
விருபபத்வரதயும அறிவித்தஜனார்.

சவளவரள ்குத்தனமஜனாளிவரகயில் ட்ரேமபும ரபஜனால்ரசெஜனானரரேஜனாவும
பரேஸ்பரேம அரேவவரணைத்துக் சகஜனாண்டவர்குத்தனமயஜனானது,  தீவிரே
வலதுசெஜனாரிக் கட்சகளின எழுச்சவரயயும,  உலசகங்கிலும
முதலஜனாளித்துவ அரேசெஜனாங்கங்கள ்குத்தனமற்றம உத்திரயஜனாகபூர்வ
முதலஜனாளித்துவக் கட்சகள பஜனாசசெ செக்திகவரள
வளர்த்சதடபபவரதயும,  அவரடயஜனாளபபடத்துவதஜனாக உளளது.
ஐரரேஜனாபபஜனா,  ஆசயஜனா,  இலத்தீன அச்குத்தனமரிக்கஜனா ்குத்தனமற்றம
அச்குத்தனமரிக்கஜனா ஆகிய  நஜனாடகளில் கஜனாணைபபடம பஜனாசசெத்தின

வளர்ச்ச எனபது,  அடி்குத்தனமட்டத்தில் இருந்து கிவரடக்கும
சவகுஜன ஆதரேவு அவரலகளின விவரளவு அல்ல,  ்குத்தனமஜனா ஒன்றஜனாக
உண்வர்குத்தனமயில் இது,  ர்குத்தனமலிருந்து சபருவணிக
தனனலக்குழுக்களின கட்டபபஜனாட்டில் இருக்கும “ஜன நஜனாயக”
அரேசெஜனாங்கங்கள என ஒன்றவரறழைக்கபபடவனவற்றின நிதியுதவி
்குத்தனமற்றம ஊக்கத்தின விவரளவஜனாக உருவஜனானது என ஒன்ற
உண்வர்குத்தனமவரய அடிக்ரகஜனாடிட்டக் கஜனாட்டகி ஒன்றது.

தீவிரே வலதுசெஜனாரி அரேசயலின பூரகஜனாள அளவிலஜனான
ஊக்குவிபபு,  Goldman  Sachs நிறவனத்தின முனனஜனாள
துவரணைத் தவரலவரும,  கடற்பவரட அதிகஜனாரியும,  வலதுசெஜனாரி
சந்தவரனயஜனாளரு்குத்தனமஜனான ஸ்டீவ் பஜனானன,  திங்களனற இரேவு
சஜயர் ரபஜனால்ரசெஜனானரரேஜனா உடன இரேவு விருந்தில் கலந்து
சகஜனாண்டதில் சவளிபபஜனாட்வரட கண்டது.  பரரேசலிய
பஜனாரேஜனாளு்குத்தனமன ஒன்றத்தின உறபபனரும,  ்குத்தனமற்றம பஜனானன ஆல்
ஸ்தஜனாபக்கபபட்ட அரேசயல் கூட்டவர்குத்தனமபபன இலத்தீன
அச்குத்தனமரிக்க பரேதிநிதியு்குத்தனமஜனான ரபஜனால்ரசெஜனானரரேஜனாவின ்குத்தனமகன
எட்வஜனார்ரடஜனா உடன பஜனானன ச நருங்கிய உ ஒன்றவுகவரளக்
சகஜனாண்டிருக்கி ஒன்றஜனார்,  இவர் அவர்குத்தனமத்த இந்த கூட்டவர்குத்தனமபபு
இயக்க்குத்தனமஜனாக அறியபபடவதுடன,  அதன ர நஜனாக்கம
உலசகங்கிலும தீவிரே வலதுசெஜனாரி அரேசயல் கட்சகவரள
ஊக்குவிபபதஜனாக உளளது.  “வலதில் உளள
ரபஜனால்ரசெஜனானரரேஜனாவின சல குழுக்கள பஜனானன இயக்கத்தின
சீடர்களஜனாகவும,  பரரேசல் ்குத்தனமற்றம இலத்தீன
அச்குத்தனமரிக்கஜனாவிற்கஜனான பஜனானனின பரேதிநிதிகளஜனாகவும தமவர்குத்தனம
கருதிக் சகஜனாளகின ஒன்றன,” எனற ட்ரேமபன முனனஜனாள நிர்வஜனாக
அதிகஜனாரி McClatchy, சசெய்தி ஊடகத்திற்கு சதரிவித்தஜனார்.

பத்திரிவரகயஜனாளர்கள ்குத்தனமஜனா நஜனாட்டில்,  சஜயர் ரபஜனால்ரசெஜனானரரேஜனா
்குத்தனமற்றம ட்ரேமப இருவரும,  ட்ரேமப சசெய்தவரதப ரபஜனால,
“கடவுள,  குடமபம ்குத்தனமற்றம ரதசெம,”  ஆகியவரவ உளளிட்ட
ஒரு பஜனாசசெ வழிபஜனாட்டக்கு தங்களது ஆதரேவரவ வறழைங்க
உறதிபூண்டனர்.  ரபஜனால்ரசெஜனானரரேஜனா இவ்வஜனாற அறிவித்தஜனார்:
“அரேசயல் ரீதியஜனான செரியஜனான அணுகுமுவர ஒன்றகளின பஜனாலின
சந்தவரனக்கும,  ்குத்தனமற்றம ரபஜனாலிச் சசெய்திகளுக்கும எதிரேஜனாக,
சுதந்திரேத்வரத பகிர்ந்து சகஜனாளவதற்கும,  ்குத்தனமற்றம
பஜனாரேமபரியத்வரதயும,  குடமப வஜனாழ்க்வரக முவர ஒன்றகவரளயும
்குத்தனமதிபபதற்கும,  ர்குத்தனமலும  நமவர்குத்தனம பவரடத்தவரேஜனான கடவுவரள
்குத்தனமதிபபதற்கும என பரரேசலும அச்குத்தனமரிக்கஜனாவும ஒருபு ஒன்றத்தில்
ர்குத்தனமற்சகஜனாளளும அவர்களது முயற்சகளில் ஸ்திரேபபஜனாட்வரடக்
சகஜனாண்டளளனர்.

ஒரு ரசெஜனாசெலிஸ்ட் செர்வஜனாதிகஜனாரியஜனாக ஜனஜனாதிபதி நிரகஜனாலஜனாஸ்
்குத்தனமதுரரேஜனாவரவ (ஒரு முதலஜனாளித்துவ ஆட்சக்கு இவர்
தவரலவர்குத்தனம வகிக்கி ஒன்றஜனார்,  இவரேது சவளியு ஒன்றவுக் சகஜனாளவரக
அச்குத்தனமரிக்க ஏகஜனாதிபத்தியத்வரதக் கஜனாட்டிலும சீனஜனா ்குத்தனமற்றம



ரேஷ்யஜனாவரவ ர நஜனாக்கி செஜனாய்ந்து சகஜனாண்டிருக்கி ஒன்றது)
பூதஜனாகரேபபடத்தி,  சவனிசுரவலஜனாவிற்கு எதிரேஜனாக இரேஜனாணுவ
செக்திவரய பயனபடத்தவிருபபதஜனாக இரு தவரலவர்களும
அச்சுறத்தியுளளனர்.

சவனிசுரவலஜனாவிற்கு எதிரேஜனாக “அவரனத்து சதரிவுகளும
ர்குத்தனமவரசெயின மீது தயஜனாரேஜனாக இருக்கின ஒன்றன” என ஒன்ற ்குத்தனமந்திரேத்வரத
ட்ரேமப மீண்டம மீண்டம ஓதுகி ஒன்றஜனார்.  இந்நிவரலயில்,
சவனிசுரவலஜனாவிற்கு எதிரேஜனாக இரேஜனாணுவ  நடவடிக்வரககவரள
ர்குத்தனமற்சகஜனாளளும ஒரு தள்குத்தனமஜனாக பரரேசல் ்குத்தனமண்வரணை
பயனபடத்த அச்குத்தனமரிக்க சபபஜனாய்கவரள அனு்குத்தனமதிக்கி ஒன்றஜனார்களஜனா
என ரபஜனால்ரசெஜனானரரேஜனா ரகட்க்கபபட்டஜனார்.  பரரேசலிய ்குத்தனமற்றம
சவனிசுரவலிய இவர ஒன்றயஜனாண்வர்குத்தனமவரய அது மீறவதஜனாகும என
நிரேஜனாகரிபபதற்குப பதிலஜனாக,  சசெயல்பஜனாட்ட இரேகசயத்வரத
பஜனாதுகஜனாபபதன அவசயத்வரதப பற்றியும,
ஆச்செரியமூட்டதலின உட்கூற பற்றியும குறிபபட்ட, அதற்கு
பதிலிறக்க ்குத்தனமறத்துவிட்டஜனார்.

ட்ரேமப ்குத்தனமற்றம ரபஜனால்ரசெஜனானரரேஜனா வரகசயஜனாபபமிடபபட்ட ஒரு
இருதரேபபு ஒபபந்தம, பரரேசலின அல்கஜனாண்ட்ரேஜனா விண்சவளி
ஏவுதளத்வரத அச்குத்தனமரிக்கஜனா அதன சசெயற்வரகரகஜனாளகவரள
ஏவுவதற்கு பயனபடத்த அனு்குத்தனமதிக்கும. அச்குத்தனமரிக்க
பஜனார்வரவயஜனாளர்களுக்கஜனான விசெஜனா ரதவரவகவரள பரரேசல்
முடிவுக்கு சகஜனாண்டவருவதஜனாக அறிவித்தது.  இரேண்ட
சசெயல்பஜனாடகள சபனடகனின  நடவடிக்வரககளுக்குள
பரரேசவரல ஒருங்கிவரணைக்கின ஒன்றன,  அவரவ குறிபபஜனாக
ஆளில்லஜனா ஏவுகவரணை ரபஜனார்  நடவடிக்வரக ்குத்தனமற்றம ச ஒன்றபபு
 நடவடிக்வரக பவரடகவரள நிவரலநிறத்தல் ரபஜனான ஒன்றவரவயஜனாகும.

ரபஜனால்ரசெஜனானரரேஜனா சவளவரள ்குத்தனமஜனாளிவரகக்கு விஜயம சசெய்யும
முனபஜனாக,  ஒரு  நஜனாட்டின ஜனஜனாதிபதியின ஒரு அசெஜனாதஜனாரேணை
 நடவடிக்வரகயஜனாக,  ரவர்ஜினியஜனாவில்,  லஜனாங்லியில் உளள
்குத்தனமத்திய புலனஜனாய்வு முகவர்குத்தனமயின தவரலவர்குத்தனமயகத்திற்கு ஒரு
அறிவிக்கபபடஜனாத விஜயத்வரத ர்குத்தனமற்சகஜனாண்டஜனார்.  அந்த
முகவர்குத்தனம, சஐஏ ஆதரேவுவரடய செதித்திட்டத்தில் ஒரு இரேஜனாணுவ
செர்வஜனாதிகஜனாரேத்வரத நிவரல நஜனாட்டவதற்கு 21  ஆண்டகஜனால
தவரடயற் ஒன்ற சத்திரேவவரத ்குத்தனமற்றம சகஜனாவரலகளுக்கு கஜனாரேணை்குத்தனமஜனாக
இருந்துளளது.

சதஜனாழிலஜனாள வர்க்கத்தின மீது வலதுசெஜனாரி தீவிரேவஜனாதிகளின
உலகளஜனாவிய எழுச்சயின அழிவுகரே்குத்தனமஜனான தஜனாக்கம பரரேசலிய
இரேஜனாணுவ செர்வஜனாதிகஜனாரேத்வரத ரபஜனால்ரசெஜனானரரேஜனா
்குத்தனமகிவர்குத்தனமபபடத்துவதில் சதளிவஜனாக உளளது.
பல்லஜனாயிரேக்கணைக்கஜனான சதஜனாழிலஜனாளர்கவரளயும
்குத்தனமஜனாணைவர்கவரளயும சவர ஒன்றயிலவரடத்து,  சத்திரேவவரத சசெய்து,
சகஜனாவரல சசெய்த ஒரு ஆட்சவரய பஜனாரேஜனாட்டிய ஒரு முனனஜனாள
இரேஜனாணுவ அதிகஜனாரிக்கும அவரேது அரேசெஜனாங்கத்திற்கும
இவரடயில் “பகிரேபபட்ட ்குத்தனமதிபபுக்கவரள” ட்ரேமப பஜனாரேஜனாட்டினஜனார்.
இருபது ஆண்டகளுக்கு முனபு,  ரபஜனால்ரசெஜனானரரேஜனா ஒரு
பத்திரிவரக சசெய்தியஜனாளருக்கு,  பரரேசலிய கஜனாங்கிரேவரக
இழுத்து மூடரவண்டம எனறம,   நஜனாட்வரட ஒரு உள நஜனாட்டப

ரபஜனார் மூலம ்குத்தனமட்டர்குத்தனம ்குத்தனமஜனாற் ஒன்ற முடியும,  இது "இரேஜனாணுவ
ஆட்ச 30,000  ்குத்தனமக்கவரளக் சகஜனால்லவில்வரல ்குத்தனமற்றம
சகஜனால்லும ரவவரலவரய"  நிவர ஒன்றவு சசெய்தது”  எனறம
கூறினஜனார்.

முதலஜனாளித்துவ ஆளும வர்க்கங்கள,  ரபஜனாருக்குப பந்வரதய
செர்வரதசெ ஒழுங்கின சவரதவு,  வர்த்தகப ரபஜனார் ்குத்தனமற்றம
பூரகஜனாள மூரலஜனாபஜனாய முரேண்பஜனாடகளின வளர்ச்ச,  ்குத்தனமற்றம
அவரனத்திற்கும ர்குத்தனமலஜனாக,  உலக அளவிலஜனான வர்க்கப
ரபஜனாரேஜனாட்டத்தின எழுச்ச ரபஜனான ஒன்ற உலக சபஜனாருளஜனாதஜனாரே
ச நருக்கடியின தீவிரே்குத்தனமவரடதலுக்கு பதிலிறபபஜனாக
செர்வஜனாதிகஜனாரேத்திற்கும பஜனாசசெத்திற்கும மீண்டம திருமபக்
சகஜனாண்டிருக்கின ஒன்றன. 

சதஜனாழிலஜனாள வர்க்கத்தின பரேந்த எதிர்பபற்கும ஒரு
முதலஜனாளித்துவ-எதிர்பபு ்குத்தனமற்றம ரசெஜனாசெலிசெ உணைர்வின
எழுச்சக்கும முகங்சகஜனாடக்கும நிவரலயில், இனசவறி,  யூத
எதிர்பபு ்குத்தனமற்றம “இரேத்தமும ்குத்தனமண்ணும”  இவரணைந்த
அரேசயல் உட்பட,  20 ம நூற் ஒன்றஜனாண்டின அவரனத்துவித்குத்தனமஜனான
தத்துவஜனார்த்த ்குத்தனமற்றம அரேசயல் இழிவுகவரள அவர்கள
புதுபபத்து வருகின ஒன்றனர்.  சதஜனாழிலஜனாள வர்க்கத்திற்கு ஒரு
கிளர்ச்சவரய எதிரேஜனாக கட்டவிழ்த்துவிட,  அவர்கள
பஜனாசசெவஜனாதிகவரளயும இனசவறியர்கவரளயும தீவிரே்குத்தனமஜனாக
ஆட்ரசெர்பபு சசெய்து வருவதுடன,  அவர்கவரள அரேசன
இரேஜனாணுவ,  சபஜனாலிஸ் அவர்குத்தனமபபுக்களில் ஒருங்கிவரணைத்தும
வருகின ஒன்றனர்.

உண்வர்குத்தனமயில் ்குத்தனமஜனாற்றீட, ரசெஜனாசெலிசெ்குத்தனமஜனா அல்லது
சீர்திருத்தவஜனாத்குத்தனமஜனா எனபதல்ல,  ்குத்தனமஜனா ஒன்றஜனாக ரசெஜனாசெலிசெ்குத்தனமஜனா அல்லது
கஜனாட்டமிரேஜனாண்டித்தன்குத்தனமஜனா என ஒன்றஜனாகியுளளது—  அதஜனாவது,
பஜனாசசெம ்குத்தனமற்றம உலகப ரபஜனாருக்குள இ ஒன்றங்குவதஜனாகும.

சதஜனாழிலஜனாள வர்க்கத்திற்கு,  தீவிரேவஜனாத வலதுசெஜனாரி ்குத்தனமற்றம
பஜனாசசெ இயக்கங்களின வளர்ச்ச முனவரவக்கும ஆபத்வரத
குவர ஒன்றத்து ்குத்தனமதிபபடவது அரேசயல் ரீதியஜனாக குற் ஒன்ற்குத்தனமஜனாகும.
ரஜர்்குத்தனமனி,  இத்தஜனாலி,  ஹங்ரகரி,  ரபஜனாலந்து,  ஆஸ்திரியஜனா,
பரரேசல் ்குத்தனமற்றம பல  நஜனாடகளின அரேசெஜனாங்கங்களில்
ஏற்கனரவ தீவிரே வலதுசெஜனாரிகள ்குத்தனமற்றம அரேசயல்வஜனாதிகள
பரேவி வருகின ஒன்றனர்.  இந்த அபஜனாயத்வரத ரதஜனாற்கடிபபதற்கு,
வரேலஜனாற்றின படிபபவரனகவரளக் கற்றக்சகஜனாளவதற்கு
எல்லஜனாவற்றிற்கும ர்குத்தனமலஜனாக அவசய்குத்தனமஜனாகி ஒன்றது.

20 ம நூற் ஒன்றஜனாண்டின முழு வரேலஜனாறம,  பஜனாசசெம ்குத்தனமற்றம
ரபஜனாவரரே ஆளும வர்க்கத்திற்கு முவர ஒன்றயீட சசெய்வதன மூலம
தடக்க முடியஜனாது எனபவரத கஜனாட்டகி ஒன்றது.  சதஜனாழிலஜனாள
வர்க்கத்வரத முதலஜனாளித்துவ வர்க்கத்தின "முற்ரபஜனாக்கஜனான"
பரிவுகள எனக் கூறி அதற்கு அடிபணியச் சசெய்யும ஒரு
"்குத்தனமக்கள முனனணி சகஜனாளவரக"  உதவஜனாதவரவ என
நிரூபக்கபபட்டளளது.  பஜனாசசெத்வரத நிறத்தவும புதிய
ஏகஜனாதிபத்தியப ரபஜனாவரரேத் தடக்கவும ஒரரே வழி,
முதலஜனாளித்துவத்வரத தூக்கிசயறிவதற்கு செர்வரதசெ அளவில்
சதஜனாழிலஜனாள வர்க்கத்வரத அணிதிரேட்டவதஜனாகும.


